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 Rdntabilitet och "krigskonjunkturvinst'9.

 Af John Erikson.

 Med ett kapitals rantabilitet mena vi i det foljande forhallandet mel-
 lan afkastningens och kapitalets storlek. Ett f6retags kapital kan antingen

 ses ur finansieringssynpunkt, balansrakningens passiva upplyser oss om,
 hur f6retaget ar finansieradt. Kapitalanskaffningen kan vara ombesorjd af

 foretagarna sjalfva, antingen i form af direkt investeradt kapital, det s. k.
 aktiekapitalet, eller i form af ackumulerade vinstmedel, i balansrakningen

 vanligen kallade fonder. I andra fall anskaffas kapitalet fran utom fore-
 taget staende personer antingen i form af lan vanligen pa lang tid mot
 fix ranta eller i form af kredit a levererade varor. Sedt ur nationalekono-

 misk synpunkt har den form, i hvilken kapitalet stalls till foretagets dis-
 position, ej sa sardeles stor betydelse, kapitalet ar en enhet, och dess af-
 kastning bestammes ej af finansieringsformen utan af sattet f6r dess pla-

 cering. Ur juridisk och privatekonomisk synpunkt ha daremot de olika
 finansieringsformerna stor betydelse, i det att ersattningen for kapitalets

 disposition utgar enligt helt olika grunder i de olika fallen.
 Af mycket stor betydelse ur nationalekonomisk synpunkt ar daremot

 det satt, hvarpa kapitalet anvandes af foretagaren, kapitalplaceringen. En

 balansraknings aktivsida visar oss, huru ett foretag placerat sitt kapital.
 En granskning af de olika slagen af tillgangar, i hvilka ett vanligt industri-
 f6retag brukar ha sitt kapital investeradt, har darf6r intresse ur rantabilitets-

 synpunkt, och vi vilja har narmast undersoka, efter hvilka grunder man
 b6r berakna ranta a' de olika slagen af tillgangar.

 Vi fasta oss da f6rst vid de tillgangar, som representera kapital i
 nationalekonomisk bemarkelse, de produktiva produktionsmedlen, byggna-
 der, maskiner och lager.

 1 Foreliggande uppsats utarbetades ursprungligen som tentamensuppsats vid Handels-
 h6gskolan. Den inlamnades ddr i tva repriser, i b6rjan af oktober och i medio af no-
 vember I917, till granskning af Professor Heckscher, som hade en del detaljanmarkningar
 att framstalla men fann sig kunna tillstyrka en publicering. En hoparbetning af de olika
 afdelningarna var emellertid nodvandig, och pa grund af mellankommande g6romal har
 f6rfattaren f6rst nu (i b6rjan af maj I918) varit i tillfalle att utfo6ra denna, hvarfbr det ar
 mojligt, att en del har berorda saker mist nagot af sin aktualitet.
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 Byggnader och maskiner bbra afkasta ranta a bokvardet, d. v. s. an-

 skaffningsvardet minskadt med afskrifningarna (slitningsafdraget).
 Lagrets anskaffningskostnad skall f6rrantas fran den dag, varan an-

 skaffas, till den dag, den forsaljes. Dessutom skall det arbete och det
 kapital, som nedlaggas pa lagrets f6radling, kunna f6rrantas af f6retaget

 sjalft, sa lange varorna aro i dess besittning.

 Utom producerade produktionsmedel har ett foretag i regel varu-
 fordringar. Dessa representera i sjalfva verket ocksa kapital i national-
 ekonomisk mening, de representera namligen varor, som nyss fbrsalts men
 annu ej likviderats.

 Det hander ofta, att ett f6retag ar agare till vardefull jord i form af
 skogs-, jordbruks- eller tomtfastigheter. Om t. ex. en textilfabrik drifver

 skogs- eller jordbruksr6relse, sa idkar det jamsides tv'a olika verksamhets-
 grenar, hvilkas rantabilitet bor beraknas hvar f6r sig. Detta kan stundom

 falla sig ganska svart, om bokf6ringen ej ar mycket noggrann, da vissa
 naturaformaner ofta inga i arbetarnas afl6ning, hvarfor jordens rantabilitet
 synes mindre, an den i verkligheten ar, medan vinsten a fabriksdriften

 blir st6rre pa papperet an i verkligheten.

 Om ett foretag har en fabrik pa en vardefull tomt, sa bor denna fa-

 briks afkastning kunna forranta tomtvardet, ty, om den ej kan draga nytta
 af de gynnsamma transportmojligheter och andra f6rmaner, som skapat
 tomtvardet, sa borde tomten fa en nationalekonomiskt battre anvandning,
 och fabriken flyttas till en annan plats.

 Om aktier och fordringar a utlanadt kapital galler liksom om skogs-
 och jordbruk, att de bora forrantas hvar f6r sig utan samband med fabriks-

 driften i 6frigt. Emellertid kunna afven har af bokforingstekniska skal
 svarigheter uppsta vid rantabilitetsberakningen. Ett foretag kan t. ex.
 lamna billiga egnahemslan till arbetarna och framdeles berakna arbets-

 lonerna lagre med hansyn till den f6rman, som i form af goda och billiga
 bostader kommit arbetarna till del. Eller ett dotterbolag kan satta sina

 forsaljningspriser sa laga, att dess aktier ej ge nagon utdelning, utan dess

 vinst kommer till synes endast i moderbolagets balansrakning.

 Ett foretag, som pa grund af skicklig ledning, god och stationar
 arbetarestam, innehaf af fabrikshemligheter o. d. ar efter ar afkastar mer

 an normal kapitalranta, far en tillgang, som ofta ej kommer till uttryck i
 balansrakningen pa annat satt, an att vinsten blir h6g. Om foretaget 6fver-

 tages af en ny agare, ar denne villig att f6r de namnda f6rmanerna be-
 tala en summa utofver det i jord och producerade produktionsmedel in-

 I 7 7
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 JOHN ERIKSON

 vesterade kapitalet. Den tidigare agaren slapper f. o. ej affaren, om

 han kanner dess varde, till lagre pris an den kapitaliserade framtida

 afkastningen, da han i annat fall maste utbyta en raintabel placering
 mot en mindre rantabel. Framhallas b6r, att denna vardering af f6re-

 taget galler endast, om prisbildningen air fri. Om ett mindre foretag
 till konkurrent har ett storre med sarskilda maktmedel t. ex. staten eller

 en trust, sa kan det senare foreskrifva det f6rra de villkor, som det anser

 for ,skaliga*, och som dikteras, om det ar en trust, af dess intressen,

 om det ar staten, af formella, politiska och juridiska synpunkter, som
 ha f6ga att gora med ekonomisk prisbildning. Foretagets varde ut6fver

 de reella tillgangarnas sammanlagda varde kallas good-will. Vissa f6retag

 upptaga good-will som en sarskild tillgang (f6rlagsratt, fabrikshemligheter

 etc.). I f6rbigaende kan anmarkas, att manga foretag upptaga good-will
 i balansrakningen utan att kunna forranta det investerade kapitalet, ja,
 det forefaller t. o. m. ibland, som om good-will upptages i balansrakningen

 for att maskera ackumulerade forluster. Stundom (Sockerbolaget ar ett
 valkandt exempel pa detta forhallande) ingar good-willvardet i byggnaders

 och maskiners varden, vanligen upptages det icke alls eller afskrifves sna-

 rast m6jligt. Good-will h6r naturligtvis ej till de tillgangar, pa hvilka man

 i nagot fall bor berakna ranta, nar det galler att beraknafforelagets ranta-

 bilitet, det vore i sjalfva verket att vanda upp och ned hela problemet
 och i stallet f6r att satta afkastningen i relation till kapitalet kapitalisera
 afkastningen och sedan satta denna i relation till det kapitalvarde, som

 skapats genom dess egen kapitalisering, hvilket ju vore fullkomligt menings-

 lo6st. Vid en rantabilitetsberakning bbr man darfor om mojligt eliminera

 bort alla good-willvarden, som i maskerad form inga i balansen. I ett fall
 kan det dock vara af intresse att medtaga vissa good-willvarden bland de

 tillgangar, som bora f6rrantas, och det ar, nar f6retaget 6fvergar till en ny
 agare, och man vill unders6ka, i hvad man han kan forranta det good-will-

 varde, som eventuellt ingar i kopeskillingen. I detta fall ar det emellertid

 ej egentligen foretagets rantabilitet, man soker, utan man s6ker utr6na,
 huruvida den nye agaren kan infria de forhoppningar, som han stallde pa

 foretaget, nar han 6fvertog det.

 Den afkastning, som bor sattas i relation till kapitalet f6r utronande

 af rantabiliteten, ar afkastningen af det egna kapitalet, arsvinsten enligt
 balansrakningen, om denna ar riktigt uppstalld, 6kad med afkastningen af
 det frammande kapitalet d. v. s. utbetalade skuldrantor.

 Det tekniska bestammandet af arsvinsten i ett f6retag sker i balans-

 I 7 8
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 rakningen och vinst- och forlustrakningen. Det varde pa vinsten, man far

 fram ur dessa, blir i hog grad beroende pa en subjektiv faktor, namligen

 pa varderingen af f6retagets tillgangar. Men ifven vid ett foretag, dar de

 sundaste principer tillimpas vid varderingen, kan det intraffa och intraffar
 i narvarande tid sa godt som alltid, att den kalkylerade arsvinsten blir

 fullkomligt felaktig, och detta beror pa fluktuationerna i penningvardet.

 Prisstegringen under de fyra sista aren i Sverige liksom i hela varl-

 den ar nagot fullkomligt oerhordt. Man saknar medel att faststalla den for
 Sveriges rakning, da prisindex saknas,1 och, afven om ett sadant funnes,
 skulle det vara en f6ga palitlig utgangspunkt f6r penningvardets berakning.

 De sv3arigheter, som nu framstailla sig f6r en berakning af prisnivan, torde

 nastan var oofverstigliga. Dels aro prisen betydligt olika a olika orter,
 dels ha manga varor ett flertal olika pris pa samma ort. En vara, t. ex.
 kaffe, kan ha ett maximipris a 5 kr., saljas i 6ppna marknaden for 20 kr.

 och af oroliga kaffekonsumenter betalas med anda upp till 50 kr. Det
 verkliga priset ligger da antagligen nagon stans mellan 5 och 20 kr., men

 kan ej bestaimmas, da man ej vet, hvilka kvantiteter, som omsattas i smyg.
 Intill utbrottet af det oinskrankta undervattensbatskriget torde prissteg-

 ringen vasentligen ha berott pa den stora 6kningen af betalningsmedel, som

 agt rum anda sedan krigets utbrott, den starkt accelererade prisstegring,

 som sedan dess intradt, torde val narmast fa sin f6rklaring genom den
 radande starka varubristen, ehuru bada faktorerna hela tiden samverkat.

 Nar man s6ker rantabiliteten hos ett f6retag eller en grupp af fore-

 tag, ar det, som vi af det foljande skola fa se, af vasentlig vikt att kanna
 det penningvarde, som var det gallande vid tiden f6r rantabilitetsberak-

 ningen. Det ar darvidlag af mindre betydelse, om man vet, om prissteg-
 ringen beror pa penningmangdens 6kning eller pa varumaingdens minsk-

 ning. Det senare betyder ju i allmanhet, att landet blir fattigare, och att

 en mangd f6retag gora f6rluster, ehuru detta, som vi af det foljande skola
 se, visst ej behofver framtrada i balansrakningen. Men vid rantabilitets-

 berakningen vill man jamf6ra f6retaget eller f6retagsgruppen under ett ar

 med samma enheter under ett annat ar, och vid den siffermassiga berak-
 ningen bortser man fullkomligt fran den konjunktur, som radde vid den
 tid, rantabilitetsberakningen afsag. F6rst sedan de tal, som ange ranta-
 biliteten vid olika tidpunkter, blifvit funna, kan det vara pa tiden att ta
 hansyn till de yttre omstandigheter, som f6ranledt dess fluktuationer.

 En sak att observera pa tal om penningvardets fall ar den vasent-

 1 Nyligen lar ett sadant ha utarbetats af Svensk Handelstidning.
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 ligen olika stallning, de rena kapitalisterna intaga vid en prisstegring, sonm

 beror pva penningmangdens bkning, och vid en stegring, som harrbr ur varu-

 mangdens minskning. Deras absoluta formbgenhetsstallning blir i bada
 fallen densamma, deras relativa olika. I bada fallen minskas penningens

 k6pkraft lika mycket, forutsatt att prisstegringen ar densamma, och en fix
 mangd penningar f6retrader alltsa i bada fallen samma formogenhet. Men

 om prisstegringen beror pa okning i penningmangden, sa blir landet i sin

 helhet ej fattigare, de rena kapitalisterna och langifvarna f6rlora af sin andel

 i samhallsf6rmogenheten en brakdel, proportionell mot penningvardets fall,

 och deras galdenarer gora motsvarande vinst. En annan omstandighet, lik-

 som den nyss namnda flera ganger framhallen fran nationalekonomiskt hall
 pa tal om prisstegringens verkningar, ar de fasta lonernas tendens att stiga

 langsammare an andra priser, hvarf6r producenterna i tider af prisstegring,
 orsakad af bfverdrifven sedelemission, bereda sig vinst pa bekostnad af sa

 val de rena kapitalisterna som af lontagarna. Den forra omstandigheten

 spelar, som vi af det foljande skola se, en mycket stor roll, i det inflationen

 i penningvardet tillf6rt producenterna betydande vinster, den senare torde
 ha relativt ringa betydelse.

 Nyss har pastatts, att ingen foretagsbalans for narvarande, hur om-

 sorgsfullt den an ar uppstalld, ger ett riktigt varde a. f6retagets vinst.

 Innan nagot kan sagas om vinstens storlek maste man tillse, att aktiva

 saval som passiva i balansrakningen matas med samma penningvarde.
 Vi skola se, till hvilka konsekvenser det kan leda, om detta for-

 summas.

 Vi antaga, att fallet i penningvardet fran den V/i I9I7 till den "~/I2

 1917 ar 50%.

 Ett grosshandelsforetag i en vara A, som precis foljt med den all-
 manna prisstegringen, uppvisar i borjan och i slutet af aret foljande balanser:

 Balans den 1/1 1917.

 10,000ooo kg. A a 20 kr. 200,000 Eget kapital 350,000
 Fordringar I 50,000

 350,000 350,000

 Balans den 31/12 1917

 io0,00oo kg. A a 40 kr. 400,000 Eget kapital 35o0,000oo
 Fordringar 300oo,ooo Vinst 350o,ooo

 700,000 700,000

 Det pris, till hvilket lagret upptagits i balansen, spelar en stor roll,
 likasa lagringstiden och fordringarnas loptid, men vi antaga i detta fall,

 i8o
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 att lagren upptagits till sjilfkostnadspris, och att de omstandigheterna, att

 lagren anskaffats 'a en tid med hogre penningvarde, och att fordringarna
 f6rfalla 'a en tid med kigre penningvarde, ta ut hvarandra.

 Vi se lItt af balansen, att f6retaget har precis samma stallning i bbr-

 jan och i slutet af 'aret. Varan A har precis f6ljt med den allmanna pris-
 nivan, och, om lagren f6rsiljas och fordringarna indrifvas, s'a representerar

 tillgangssidan i b'ada fallen precis samma kbpkraft. Och likvdil redovisar
 den senare balansen en vinst, som ar lika stor med det egna kapitalet,
 d. v. s. en rantabilitet af ioo %. Detta beror p'a, att hela aktivsidan i den

 senare balansen mats i det penningvirde, som gdiller den 31/12 1917, medan

 det egna kapitalet mats i det penningvirde, som gillde den I/, I917.
 Skillnaden framtrader i balansen som vinst.

 Vi skola nu vilja ett annat n?agot allmaingiltigare exempel.
 Vi antaga fortfarande, att penningvardet fran den 1/i I917 till den

 31/12 1917 fallit kontinuerligt med 50 %, och att fallet i penningvirdet nar-

 mast f6re och efter denna tid fortg'att och fortg'ar med samma hastighet.
 Lagren tinkas upptagna till ink6pspris.

 F6retaget redovisar vid de olika tidpunkterna fbljande balanser. Data

 efter vissa poster ange, nar ifr'agavarande tillgfangar tankas i genomsnitt

 anskaffade, fordringar f6rfallna eller kapital upplanadt. Fastigheter, bygg-
 nader och maskiner tankas anskaffade vid en tid, da penningvardet var

 dubbelt s'a h6gt som den 1/1 1917.

 Balans den 1/i 1917.

 Fastigheter 200,000 Eget kapital I,ooo,ooo
 Byggnader o. maskiner I,ooo,ooo Frmimmande kapital I,o000,000
 Lager ('/io i6) 5oo,ooo
 Fordringar (1/, i8) 300,000

 2000,000 2,000,000

 Balans den 31/12 I9I7.

 Fastighet 200,000 Eget kapital I,ooo,ooo
 Byggnader o. maskiner ef- Frimmmande kapital

 ter afskrifning 950,000 (kvarstaende sedan 1/, I7) 1,000,000
 Nyanskaffning af maskiner Nyupplanadt kapital(/17 I7) 500,000

 o. byggnader (1/7 I7) 900,000 Upplupna skuldrantor 75,000
 Lager ('/7 I7) 450,000 Vinst 825,000
 Fordringar (1/1 i8) 900,000

 3,400,000 3,400,000

 Rantabiliteten 'a hela kapitalet ar enligt denna balans f6r ar I917:

 Ekonomisk Tidskrift 1928. Ha)f. 5.

 i8i
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 (75,000 + 825,000). 10 40 4%

 2,OO00 c- 5000C00
 2

 Rantabiliteten a' eget kapital skenbart 82,s %.

 Vi skola nu omrdikna dessa balanser i of6rTnderligt penningvirde och

 sedan undersoka rantabiliteten. Ldimpligast yore kanske att vilja ett pen-

 ningvdirde, som ligger langt tillbaka i tiden, t. ex. det som gdillde ?ir I9oo,

 men vi valja af bekvamlighetsskal det, som gillde den '/i I917 (enligt
 vart antagande).

 Vi ff d'a f61jande utseende pa balanserna:

 Balans den 1/1 1917

 Fastigheter 400,000 Eget kapital 2,225,000
 Byggnader o. maskiner 2,000,000 Friimmande kapital x1000,000
 Lager 562,500
 Fordringar 262,500

 3,225,000 3,225,000

 Balans den 3'/12 1917

 Fastigheter 400,000 Eget kapital 2,225,000
 Byggnader o. maskiner 1,9oo,ooo Frdimmande kapital(kvarst.) 500,000
 Nyanliggningar 675,000 Nyupplanadt kapital 250,000
 Lager 337,500 Depreciering af frtimmande
 Fordringar 337,500 kapital 625,000

 Upplupna skuldr/ntor 37,500
 Vinst A r6relsen I2,500

 3,650,0oo 3,650,000

 Rantabiliteten ' hela kapitalet dir allts'a i sjalfva verket:

 (37,500 + 12,5OO) X IOO

 3,225 ,000 X 3
 2X4

 Rantabiliteten ' det egna kapitalet sthller sig daremot f6rdelaktigare pa

 grund af det frammande kapitalets depreciering:

 625,000 + I12,500O_28,65%
 2,225,000

 Deprecieringen af det frammande kapitalet berdknas p3. foijande satt:
 i,ooo,ooo kr. ha af foretaget disponerats hela aret. Vid slutet af 3aret ar
 f6retaget fortfarande skyldigt samma summa. Men denna summa repre-

 senterar en k6pkraft, som fran 'arets borjan reducerats till halfva sitt be-
 lopp. F6retaget bdr kunna nyttiggbra och produktivt anvanda ~.fven den

 del af summan, som gar f6rlorad fbr Ingifvarna. Allts'a betyder disposi-

 i 82
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 tionsratten till kapitalet en vinst for foretagarna af 500,000 kr. Den 1/7

 I917 upptogs ett nytt lan. Detta inbetalades i ett penningvarde, som se-
 dan den 1/i I9I7 sjunkit med en fjardedel. Uttryckt i det af oss valda
 of6randerliga penningvardet representerar det alltsa en kopkraft af 375,000

 kr. Men intill arets slut deprecieras det ytterligare till 250,000 kr. Alltsa
 tillf6res det egna kapitalet enligt vart f6rega.ende resonemang en vinst af

 125,000 kr. a detta kapital eller sammanlagdt 625,000 kr. Det ar att marka,

 att, om penningvardets fall beror pa varumangdens minskning, det ej ar
 troligt, att f6retaget kan fullt produktivt nyttiggora vare sig det egna eller
 det frammande kapitalet, men, som f6rut framhallits, ar det var uppgift

 vid en rantabilitetsberakning att siffermassigt sammanstalla resultatet af

 olika ars r6relse utan hansyn till konjunkturerna inom samhallet i 6frigt.

 Det ar rantabiliteten a hela kapitalet, i of6randerligt penningvarde uttryckt,

 som man s6ker; har en kapitalmangd, som fanns vid arets b6rjan 6kats pa

 grund af omstandigheter, som sammanhanga med arets produktion, sa f6re-

 ligger vinst under aret, har den ater minskats, sa f6religger forlust, afven
 om bolagets rakenskaper skulle utvisa I00% vinst.

 Ett fall i penningvardet med 50 % pr ar torde val ej ens nu, nar
 prisstegringen har tagit en oanad fart, tillnarmelsevis f6religga i Sverige.

 Fallet i penningvardet har forutsatts sa stort, f6r att den felaktighet, vi
 konstaterat hos vara vanliga foretagsbalanser, skall framtrada sa mycket

 skarpare. I ett par af de krigf6rande landerna torde penningvardet ha
 fallit med den hastighet, vi har antagit.

 Vi vilja nu repetera de erfarenheter, vi vunnit ur de balanser, vi i

 det foregaende valt som exempel.

 Vi tanka oss ett f6retag, hvars varor stigit precis jamsides med den
 allmanna prisnivan. Vi antaga liksom i fbrsta exemplet, att lagren upp-
 tagits till ink6pspris, och f6rutsatta, att man kan bortse fran lagringstiden

 och fordringarnas f6rfallotid. Om nu penningvardet under ett ar faller till
 halften, sa stiger lagervardet, i penningar uttryckt, till dubbla sitt varde.

 Men afven f6rsaljningen inbringar dubbelt sa mycket som f6regaende ar,

 om man f6rutsatter, att forsaljningen sker pa motsvarande tider (penning-
 vardet tankes falla med 50 % pr ar), foljaktligen komma varufordringarna,

 om otmslutningen tankes of6randrad, att fordubblas. De langvariga till-
 gangarna daremot, fastigheter, byggnader och maskiner, sta kvar i sina
 gamla varden, savida ej nyanskaffningar gjorts under aret. Vi fa alltsa
 aktivsidan uttryckt i tva olika penningvarden, ett aldre, som galler for lang-

 variga tillgangar, och ett senare, sorm galler f6r kortvariga tillgangar, de

 i83
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 s. k. r6relsemedlen. Samtidigt uttryckes hela passivsidan i det aldre pen-
 ningvardet. Det uppstar alltsa en marginal mellan aktiv- och passivsidorna,

 som i balansrikningen kommer att betecknas som vinst. I sjalfva verket
 kanske ingen vinst f6religger, det kan t. o. m. tankas, att f6retaget gatt
 med f6rlust, ty lagerbestand och varufordringar kunna hafva samma eller

 lagre relativa varden an f6regatende ar. Om vinsten kalkyleras pa balans-

 kontot eller pa vinst- och f6rlustkonto, spelar ingen roll, principerna for

 varderingen aro precis desamma i bada fallen.
 Det b6r framhallas, att det under nuvarande tid torde ha varit van-

 ligt att starkt nedskrifva lagerbestandet och saledes i nagon man minska
 den marginal, som uppkommer mellan balansens bada sidor. Verkan af

 denna atgard ar dock i de fiesta fall endast tillfallig; om lagren ta slut
 eller minskas, eller om lagrens inventeringsvarde framdeles hojes, kommer

 mariginalen att helt eller delvis framtrada. Med nu radande starka varu-
 brist torde lagren inom manga branscher af industrien vara slut eller pa
 upphallningen.

 Vi ha i det f6regaende nimnt, att de langvariga tillgangarnas balans-

 varde ej hojes jamnsides med den allmanna prisnivan. Pa den del af kapi-
 talet, som svarar emot dessa tillgangar, uppstar alltsa ingen fiktiv vinst,
 eftersom dessa tillgangar uttryckas i samma penningvarde som det mot
 dem pa passivsidan staende kapitalet. A den del af kapitalet, som svarar
 mot de kortvariga tillgangarna, uppstar daremot alltid en skenvinst, som

 dock hos vissa f6retag till en del modifieras genom nedskrifning af lager-

 vardena. Som sa godt som alla foretag ha kortvariga tillgangar i st6rre
 eller mindre utstrackning, kommer afkastningen af hela kapitalet alltid att

 synas betydligt st6rre, an den i sjalfva verket ir, i all synnerhet som vin-

 sten, hvilken i balansen svarar mot de kortvariga tillgangarna, uttryckes i
 det senaste penningvirdet, medan det egna kapitalet uttryckes i ett aldre

 penningvarde. I afseende pa det egna kapitalets forhallande till de lang-
 variga tillgangarna kunna vi urskilja tre olika fall, lvilka b6ra hallas i sar
 vid bed6mandet af det egna kapitalets rantabilitet.

 I. Det egna kapitalet kan vara lika stort med de langvariga till-
 gangarna. I de exempel, vi nu ge pa de olika fallen, utga vi fran forut-
 sattningen, att lagren upptagits till ink6pspris, att man kan bortse fran
 lagringstiden och fordringarnas forfallotid, och att penningvardet under I917
 fallit med 50 o%.
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 Balans den 1/1 19I7

 Maskiner och byggnader i,ooo Eget kapital I,0oo
 Lager 500 Franmmande kapital 1,000
 Varufordringar Soo

 2,000 2,000

 Balans den 31/12 I917

 Maskiner och byggnader J,ooo Eget kapital 1,000
 Lager 1,000 Frdimmande kapital J,0oo
 Varufordringar 1,000 Vinst 1,440
 Kontanter f6r vinstutdel- Skuldrintor 6o

 niing o. r/intebetalning 500

 3,500 3,500

 Den skenbara rantabiliteten 'a hela kapitalet .r har 75 %.
 Skenbara rantabiliteten 'a det egna kapitalet ar 144 %.

 Balans den 21/12 1917 i det den 1/1 I917 gillande penningv/irdet

 Maskiner och byggnader 1,000 Eget kapital 1,000
 Lager 500 Frdimmande kapital 500
 Varufordringar 500 Depreciering af frdim-
 Kontanter 250 mande kapital 500

 Vinst 'i r6relsen 220

 Skuldr,intor 30
 2,250 2,250

 Den verkliga rantabiliteten 'a hela kapitalet ar I2 1/2 %.

 Den verkliga r~.ntabiliteten ' det egna kapitalet pa grund af rbrelsen
 ar i detta fall 22 %, men dessutom vinner det egna kapitalet 50 % po
 det fr/immande kapitalets depreciering. Total vinst for det egna kapitalet
 alltsa 72%.

 I detta fall utg6r hela den vinst, som kommer till uttryck i balansen,

 vinst f6r det egna kapitalet och ar sammansatt dels af vinst ' rdrelse, dels

 af vinst 'i det frammande kapitalets depreciering. Vinsten och det egna

 kapitalet komma i balansen till uttryck i olika penningvarden, hvarf6r den

 skenbara r.ntabiliteten blir f6r h6g.

 2. Det egna kapitalet kan vara mindre an de lhngvariga tillgangarna.
 Detta var fdre kriget mycket vanligt. Numera har i regel det egna kapi-
 talet genom talrika nyemissioner och ackumulerande af vinstmedel bragts

 upp till en sadan hbjd, att det frammande kapitalet utgbr endast en bratk-

 del af hela kapitalet. Vid jirnv/igar, fastighetsbolag, jarnbruk och tra-
 massefabriker, som ha stora fastigheter, torde annu fdrekomma, att anligg-

 ningsmedlen 6fverskjuta det egna kapitalet.
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 Byggnader och
 Lager
 Varufordringar

 Balans den 1/i 19I7
 maskiner 1,000 Eget kapital

 500 FrAnmmande kapital
 500

 2,000

 Balans den ,/12 I917

 Byggnader och maskiner 1,000 Eget kapital
 Lager I,ooo Frammande kapital
 Varufordringar I,ooo Vinst
 Kontanter 530 Skuldrantor

 3,530

 500

 1,500

 2,000

 5co
 1,500
 1,440

 ,00

 3,5 30

 Skenbara rintabiliteten 'a hela kapitalet ar 76 1/2 %.

 Skenbara rdintabiliteten 'a det egna kapitalet 288 o/O%*

 Balans den 31/12 1917 omnr/knad i det den '/i 1917 gAllande penningvArdet.

 Byggnader och maskiner i,oo0 Eget kapital 500
 Lager 500 Frnimmande kapital 750
 Varufordringar 500 Depreciering af frim-
 Kontanter 265 mande kapital 750

 Vinst 220

 Skuldrintor 46

 2,265  2,265

 Verkliga rantabiliteten t hela kapitalet iir I3,25 %.

 Verkliga rdintabiliteten ' det egna kapitalet ar p'a grund af rorelsen

 och det frammande kapitalets depreciering 194%.
 Det egendoniliga med detta fall ar, att hela vinsten 'a det egna kapi-

 talet, i balansdagens penningvarde uttryckt, ej kommer till synes i balansen.
 En del af det frimmande kapitalet star ndmligen mot langvariga tillgangar,

 hvarf6r dess depreciering ej fullt kommer till uttryck i balansen.
 3. Det egna kapitalet kan vara stbrre an de langvariga tillgangarna.

 Detta ar numera ojimf6rligt det vanligaste.

 Balans den l/i 1917

 Byggnader och maskiner i,ooo Eget kapital
 Lager 500 Friimmande kapital
 Varufordringar 500

 2,000

 Balans den `W1/1 1917

 Byggnader och maskiner i,oo0 Eget kapital
 Lager I,000 Friimmande kapital
 Varufordringar I,000 Vinst
 Kontanter 46o SkuldrAntor 'a 5 %

 3,46o

 Skenbara r/ntabiliteten A hela kapitalet ar 73%
 Skenbara r/ntabiliteten 'a det egna kapitalet 9o%

 ,6oo

 400

 2,000

 1,600

 400

 1,440

 20

 3,460
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 Balans den 3'/12 1917 i det den Ili 19I7 gallande penningvardet

 Byggnader och maskiner 1,000 Eget kapital 1,300
 Lager 500 Depreciering af eget
 Varufordringar 500 kapital 300 I,6oo
 Kontanter 230 Frdimnmande kapital 200

 Depreciering af frmnimande
 kapital 200
 Vinst 220

 Skuldrdintor 10

 2,230 2,230

 Den verkliga rantabiliteten 'a hela kapitalet dir Ix 1/2 %.

 Den verkliga rantabiliteten 'a det egna kapitalet p3a grund af vinsten

 a r6relsen och det frimniande kapitalets depreciering ar 26,25 %.

 Pa grund af att 6oo kr. af det egna kapitalet stoa emot tillg3angar,
 som stiga i varde j.mnsides med den allminna prisnivan, dr det tydligt,
 att det egna kapitalet till denna del i balansen kommer att uttryckas i

 det senaste penningvardet. Darf6r maste denna del omriknas i det gamla
 penningvardet.

 Balansens af den 31/12 vinstsiffra i balansdagens penningvarde samman-

 sattes pa f6ljande satt:
 A. Ur balansens aktivsidas synpunkt:

 Skenbar vinst 'a lager pi grund af penningvdirdets fall Soo
 2, P varufordr. pa grund af penningv/rdets fall 500

 Verklig vinst A r6relse 440
 Summa 1,440

 B. Ur passivsidans synpunkt:

 Depreciering af eget kapital 6oo
 ? fr/immande kapital 400

 Vinst 'a r6relsen 440
 Summa 1,440

 Det dir tydligt, att den f6rsta posten, depreciering af eget kapital,

 representerar en rent fiktiv vinst fdr det egna kapitalet. Vinsten ir, i
 balansdagens penningvdirde uttryckt, lika stor med deprecieringen af det

 frammande kapitalet plus vinsten a r6relsen eller sammanlagdt 840 kr.

 Ju flera kortvariga tillgangar, ett f6retag har, desto vackrare vinst-

 siffra kommer dess balans att uppvisa, och desto skefvare bild ger den af

 r6relsens verkliga resultat. Allra simst torde varuhandelsfbretagen vara
 situerade, i det att deras tillgangar ofta utg6ras nastan uteslutande af
 r6relsemedel. Nastan hela kapitalets depreciering kommer d'a i balansen
 till uttryck som vinst.

 Nar, sasom nu ar f6rhallandet, prisstegringen ar ytterst oregelbunden
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 och delvis orsakad af varumangdens minskning, ar det tydligt, att ehuru

 ett fatal fbretag ha konjunkturvinst pa grund af den sallsport starka pris-

 stegringen pa deras varor, det stora flertalet foretag i sjafva verket ha
 konjunkturforlust. Tyvarr komma dessa foretag ej att marka detta pa
 grund af balansens mot verkligheten stridande redovisning. Under kriget

 har varuomsattningen successivt minskats, och de ha darf6r ej haft nagra

 svarigheter att anskaffa de likvida medel, som erfordrats for de f6rbrukade

 tillgangarnas ersattande med nya. Men nar kriget upph6r, och foretagen
 sta infor n6dvandigheten att till nuvarande h6ga priser f6rnya de lagerbe-
 stand, som nu helt eller delvis f6rbrukats, da torde svarigheterna komma

 att framtrada i hela sin utstrackning.

 Det ar egendomligt, att, nar ersattningen f6r dispositionen af det
 frammande kapitalet utgar i en alltjamt sjunkande vardematare, och kapi-

 talet i sin helhet aterbetalas i ett deprecieradt penningvarde, kapital ofver

 hufvud utbjudes mot fix ranta. Nar penningvardets fall beror pa varu-
 mangdens minskning, ar saken f6rklarlig, ty da utg6r kapitalisternas forlust

 endast deras naturliga andel i samhallets utarmning. Men nar, sasom fallet

 var i b6rjan af kriget, penningvardets fall beror pa en 6kning af penning-

 mangden, tycker man, att folk skulle soka sig andra vagar att placera sina

 pengar an att utbjuda dem mot fix ranta. Antagligen behbfves det lang
 tid, innan kapitalisterna komma underfund med, att de verkligen g6ra for-
 lust, trots att de fortfarande, i penningar uttryckt, disponera samma summa

 som forut. Skulle emellertid penningvardets fall pa grund af ofverdrifven

 sedelemission fa fortga lang tid med samma hastighet som hittills, ar det

 troligt, att till slut intet kapital skulle utbjudas mot fix ranta. Den starka

 efterfragan pa aktier som placeringsobjekt, som radde under den tid, indu-

 strien arbetade under relativt gynnsamma konjunkturer, jamte de talrika ny-
 emmissionerna af aktier bar vittne om, att kapitalisterna s6kte nya former

 for placering af sitt kapital.

 Man kan tanka sig, att, afven om penningvardets fall pa grund af
 ofverdrifven sedelemission fortginge obegransad tid, kapital fortfarande
 skulle utbjudas mot fix ranta, men i sa fall skulle denna med all sakerhet

 komma att stalla sig mycket h6g. I f6rsta hand skulle ju kapitalisterna
 ha ersattning f6r den kapitalforlust, de g6ra genom penningvardets fall,
 d. v. s. i rantan skulle inga afven amortering af kapitalet, i andra hand
 skulle de ha ersattning f6r att de afst'a fran konsumtionen af sitt kapital,

 d. v. s. vanlig laneranta. Om penningvardets fall pa grund af sedelemis-
 sionen vore 25 % pr ar och den normala lanerantan 4 ?%, sa skulle kapita-
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 listerna utan att gbra f6rlust kunna utbjuda sitt kapital mot 382/3 %,
 hvaraf 331/3 % som amortering och 51/3 % som ranta.1

 Riksbanken och de kreditinstitut, som f6rmedla dess kreditgifning,

 kunna naturligtvis tankas lamna lan efter den gamla principen, och det ar i

 sjalfva verket just denna omstandighet, som mojliggbr penningvardets fall
 genom 6fverdrifven sedelemission. Genom sedelutgifningen far namligen
 banken en fordran af lantagaren och en skuld till sedelinnehafvaren, och

 bade skulden och fordringen deprecieras jamnsides med penningvardets
 fall, medan vinst uppkommer darigenom, att fordringen inbringar ranta,

 medan skulden ej betingar nagon sadan. Affarsbankernas formedling af
 kredit ar ej forlustbringande, da fordringar och skulder jamnsides depre-
 cieras, men, om de bereda fbretagen kredit ur sitt eget kapital, gora de
 forluster genom penningvardets fall.

 Statsmakternas hallning till dessa fragor ar praglad af den yttersta
 inkonsekvens. Riksdagens eget organ, Riksbanken, har beredt industrien

 vinster pa kapitalisternas bekostnad. Af skal, som vi forut sett, komma

 dessa vinster att i balanserna framtrada betydligt f6r stora och existera

 ofta ej alls i verkligheten. Sedelpolitiken har pa sitt samvete, att den bragt

 oreda i foretagarnas rakenskaper och totalt f6rvridit uppfattningen hos
 manga, som ej gjort klart for sig naturen af en balansraknings redovisning.
 Samtidigt diskuteras i den offentliga diskussionen industriens >ockervinster>>,

 och i ett fall namligen i fraga om Sockerbolaget faststallas af sakkunniga

 4 % a aktiekapitalet sasom officiellt sanktionerad >skalig vinst>>. Nagon
 godtg6relse for den kapitalforlust, som ar en foljd af Riksbankens sedel-
 politik, ifragasattes icke.

 Den rent fiktiva vinst, som vi i det foregaende visat uppkomma i sa

 godt som varje foretag, beskattas jamte den verkliga genom inkomstskatt,

 extra inkomstskatt och en enorm s. k. krigskonjunkturskatt. Har f6religger
 i manga fall ren expropriation af kapital fran statens sida. Det ar betank-

 ligt, att en skatt, som ar beraknad att traffa inkomsten, i sjalfva verket

 blir till sin hufvudsakliga del en skatt pa kapital, och det ar ytterst egen-
 domligt, att denna sak hittills ej tycks ha vunnit nagot beaktande ens fran
 nationalekonomiskt hall.

 For att fullstandiga uppsatsen med ett praktiskt exempel bifogar jag
 en rantabilitetsberakning for vara 7 st6rre svenska bomullsspinnerier, om-

 1 Vi antaga, att ett kapital pa 2,000 kr. utlinas. Vid arets slut, nar rantebetalningen
 skall ske, har detta kapital sjunkit i varde till i,soo kr., 500 kr. i det ildre penningvardet
 skall alltsa betalas soni ersattning f6r kapitalf6rlust. Detta g6r i likviddagens penning-
 varde 666,67 kr. eller 331/3%; 106,67 kr. eller 5 1/% motsvarar i det deprecierade penning-
 vardet 80 kr. eller 4% i det penningvirde, som gallde vid aret b6rjan.
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 fattande aren I913 och I916, med uppdragande af en jaimf6relse mellan

 skenbar och verklig rantabilitet. Vid berakningen har f6rutsatts, att det
 upplanade kapitalet varit konstant under hela 'aret. Balanssiffrorna i I913

 a.rs balans ha tankts ge ett riktigt uttryck for kapitalvardena, hvilket ej

 iir fullt riktigt, da penningvdirdet iifven tidigare var i fallande. De aktier,
 som funnos i slutet af ar I916, ha antagits vara anskaffade fdre kriget,
 hvarfor det dem 'asatta vardet ej beh6fver omraknas. Bokvardet ' de
 byggnader och maskiner, som funnos f6re kriget, har minskats med de
 afskrifningar, som gjorts under 'aren 1914-I916. Nyanlaggningar antagas
 ha agt rum vid sadan tid, att man som medelpenningvarde for den anlagg-

 ningskostnad, de betingat, kan viilja penningvardet omkring den 1/7 i915.

 Lagren ha antagits vara upptagna till ink6pspris, och den omstandigheten,

 att lagren anskaffats under en tid med hogre penningvirde, antages upp-

 vagas af att fordringarna f6rfalla under en tid med lagre penningvirde.
 Uppgifterna p3a penningvardets stallning vid lika tidpunkter ha ham-

 tats ur Professor Cassels bok, Dyrtid och sedel1fverflod.

 Storleken af det frammande kapitalets depreciering har beraknats p3a

 f61jande satt: Penningvardet vid I916 'ars bbrjan var cirka 70% af I913
 ars penningviirde. Skuldernas penningvirde vid 'arets borjan var allts'a
 0,7 X 4,055,000o=kr. 2,840,000 och vid dess slut 0,57 X 4,055,000=okr.
 2,31 I,OOO. Skillnaden kr. 529,ooo anger l.ngifvarnas fdrlust till det egna
 kapitalet.

 Balans den 11/12 1913.
 Aktiva.

 Jordbruks- och skogsfastighet 451
 Byggnader och maskiner 5,276
 Aktier I,751
 Ofriga tillgangar (r6relsernedel) 5,794

 13,272
 Passiva.

 Eget kapital 6,830
 Frammande kapital 5,939
 Balansmdissig vinst (Arsnetto) 503

 13,272
 Balans den ['/12 i916.

 Aktiva.

 Jordbruks- och skogsfastighet 77

 Byggnader och maskiner fran 1913 efter slitningsafdrag 4,260
 , nyanliggningar och f6rbdittringar 1,34I

 Aktier 1,803
 Ofriga tillgangar 7,686

 15,167
 Passiva.

 Eget kapital fran 1913 med dAi ej utdelad vinst 6,9xo
 } , 6kning 1914 och i915 1,869

 Frimniande kapital 4,055
 Balansmdissig vinst (firsnetto) 2,333

 i5,i67

 Igo
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 Balans den 81/12 1916 i 19i3 drs fienninFgvdade.

 Omrrik-

 Ak/iva. ningsdag

 Jordbruks- och skogsfastighet 81/13 13
 Byggnader och maskiner fran I913 8'/12 I3

 nyanl1ggningar 1/7 i5
 Aktier a'/12 13
 Ofriga tillg'angar (r6relsekapital) 31/12 i6
 Depreciering af kapital 1914-I916

 Passiva.

 Eget kapital fran 1913 '/12 I 3
 D , 6kning 1914 och 19I5 1/10 15

 Fr/immande kapital 3/12 i 6
 D , depreciering under

 i916 (2,840-2,311)
 Vinst 'a r6relsen (2,333 X 0,57- 519)

 Penningvorde
 a omrakn.-

 dag

 i00

 100

 75
 IOO

 57

 IOO

 75
 57

 Balans-
 vAirde

 77
 4,260
 I ,oo6
 1,8o3

 4,38i
 424

 I1,95 I

 6,910
 1,4OI

 2,311

 529
 8oo

 I 1,95 I

 Som vi se, uppkommer en marginal mellan aktiv- och passivsidorna,
 hvilket, som forut a'dagalagts, beror pa, att det egna kapitalets varde 6fver-

 stiger de langvariga tillgangarna, hvarfdr det i balansen kommer till ut-

 tryck i ett deprecieradt penningvarde. Af detta belopp 424,000 kr. tankas

 27I,OOO kr. bero pa depreciering under 'aren I914 och I915. Resten,
 I53,o00 kr., kommer allts'a pta 1916 och froandrages vinsten ' r6relsen, som
 alltsoa blir endast 647,000 kr.

 En rantabilitetsber~ikning ur olika synpunkter ger oss foljande resultat:

 1913.

 Hela kapitalet vid slutet af 'aret
 Vinst

 Kapital i b6rjan af Aret

 Vinst

 6 % r/inta Ai upplanadt kapital
 Kapitalafkastnina

 I3,272
 503

 I2,769

 503
 348
 8 i

 = ~ ~ l kptlt85I X100 6 I7 Rdintabilitet Ot hela kapitalet 26,7,%

 Rdintabilitet a* eget kapital 503 X 10o 74 %
 6,830

 Utdelning i procent af eget kapital 423 X ioo 6,2%
 6,830

 Rdintabilitet af f6retagens aktieinnehaf 174 X 100 9o9
 1,772

 Afskrifningar i procent af byggnadernas anlAggningsvdirde 2,o %
 0 , , ? v maskinernas 3 4,6 %

 Om vi rikna rantabiliteten ur balansriikningarnas vairden ft vi fdr
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 19r6.

 Hela kapitalet vid slutet af 'aret
 Balansmdissig vinst
 Kapital i b6rjan af 'aret

 Balansmiissig vinst
 6 % rinta 't upplanadt kapital
 Kapitalafkastning

 i5,i67
 2,333

 I2,834

 2,333

 243

 2,576

 Rdintabilitet i hela kapitalet 2,5876 X 1 = 20,0 %
 12,834

 A eget kapital 2,333 X I100 26,6%
 8,779

 Utdelning i procent af eget kapital 634 X 100 7,2 %
 8,779

 RiRntabilitet af aktieinnehaf 149 X 1oo 8,r %
 1,8o3

 Afskrifningar i procent af byggnaders an1lggningsvdirde 2,6 %
 )) )i , i maskiners 6,2 %

 1916 drs balanis, omrdknad i 1913 drs 1enningvdrde.
 Eget kapitals skenbara virde vid 'arets b6rjan
 Tidigare ouppskattad depreciering
 Eget kapitals verkliga virde vid 'irets b6rjan
 Frammande kapital vid 'arets b6rjan
 Hela kapitalet vid tarets b6rjan I

 Skenbar vinst 'a fabrikation och aktier
 Depreciering
 Verklig vinst
 Rdinta 'a skuld, betald omedelbart f6re bokslutet
 Kapitalafkastning

 Kapitalets rdintabilitet 786

 Det egna kapitalets rantabilitet

 X = 7.2 %

 3,311

 27I

 8,040
 2,840

 ),88o

 8oo

 '53
 647
 139

 786

 Io,88o . ...
 647 X 529X 100= 14,6%

 8,040

 Det friimmande kapitalets rdintabilitet 139 X 1=0 3,4 %
 4,055

 Utdelning i procent af eget kapital 6358X04 100 = 4,45% 8,040 XO=44

 Vi se af det f6regaende, att de har medtagna fbretagens rdintabilitet,

 under i916, hvilken pa papperet syntes s'a lysande, visade sig f6ga gynn-

 sammare an under I913. Annu mer missvisande skulle balansen ha varit,

 om ej en relativt stor del af det egna kapitalet motsvarats af lngvariga
 tillgangar. En bearbetning af I917 ars balanser, diir lagren tagit slut,
 fordringarna indrifvits och skulderna betalts, skulle battre 'adagaligga ba-
 lansens felaktiga redovisning.

 Vi ha i det f6rega'ende s6kt visa, hvarifran en stor del af industriens

 >)jattevinster>> hdirr6ra sig. Den s. k. krigskonjunkturvinsten ar till stor del
 en ren fiktion och beror p'a den olimpliga uppstallning, vfara f6retagsbalanser
 maste f3. i tider som de nuvarande med starkt fallande penningvdirde.
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